
Beste,

 

Ik hoop dat jullie in goede gezondheid zijn en toch het werk ‘op afstand’ kunnen managen. Ik schrijf

jullie nav de werkzaamheden om tot een afronding te komen van de oplevering van het 1e Actieplan

steur.

 

In het kort de stand van zaken:

 

• Inmiddels zijn alle reactie (veelal positief) van alle partners verwerkt en leg ik de hand aan een

laatste redactionele ronde.

• We willen het 1e Actieplan naar buiten brengen tijdens de World Fish Migration Day op 24
oktober 2020; opzet presentatie is in voorbereiding, waarschijnlijk een seminar met betrokken

partners, we zullen jullie zeker betrekken bij de voorbereiding.

• Er is contact met de Internationale Rijncommissie om een presentatie van het 1e AP steur te

geven.

• Brieven met ondersteuning van het plan zijn verstuurd vanuit de overheid in Duitsland (NRW) en

Frankrijk (DREAL Aquitaine) aan beide ministeries in Nederland (LNV en IenW).

• We zijn in gesprek met LNV en IenW over hun ondersteuning (actieve deelname in een nog te

formeren projectgroep die het 1e AP gaat uitvoeren, logo in het rapport en een eventuele

financiële bijdrage).

 

Aan alle partners waar we mee hebben samengewerkt om dit 1e Actieplan op te stellen, waaronder

jullie, vragen we om de ondersteuning te uiten met logo in rapport + een korte steunbrief (zie

tekstvoorstel, een aantal zijn al binnen). We vragen geen financiële bijdrage (wellicht in een latere

fase), maar wel deelname in een soort klankbordgroep indien gewenst, als we met het project

doorgaan.

 

Bijgevoegd de eerste 3 bladen van het eindrapport. Zijn jullie akkoord met opname van jullie logo op

deze manier in het eindrapport ?

 

Ik hoor graag weer van jullie en blijf graag in goed contact om dit project goed af te ronden en de

start van de volgende fase goed voor te bereiden.
 

Indien zaken onduidelijk, bel me gerust op.

 

Met vriendelijke groet,


